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Eta zuk, Jauna, une egokian egiten dozuz,  
eta ez geuk nahi dogunean, gauza guztiak, 
eta itxaroten ikasi daigun gura dozu 
begiak Izadiaren edertasunean jarri daiguzala. 
 
Bakotxa bere aldetik bagabilz, itsumustuan, 
ondasunen eta izen handiaren egarriz, 
ez dogu itxaroten ikasiko,  
      zure ondasunak eskuratuko… 
Eroan gaizuz alkarrengana eta itxaropenera. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, 
BIHOTZ-BIHOTZETIK; 
ESKERRIK ASKO, JAUNA 
ORAIN ETA BETI. 

1 Zure antzera, Jauna, 
gaitezela ibili 
zeure antzera, Jauna, 
on eginez beti. 
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lako. 
—Eukaristiarako alkartu garanok ez gaitezan es-
kari hutsetan geratu, Jainkoagan uste on osoa 
jarriz, eta ezeren beldur barik, pobreen aukerea 
egin daigula baino… Eskatzen deutsugu, Jauna, -
Aita zaitugulako. 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Jesusengana hurreratzeko eta bere egitasmoa 
geure eginkizun bihurtzeko ahalegin handiegirik 
ez dogu egiten. Beste era batera ulertu nahi 
dogu Jesus. Damutu gaitezan: 
 
    —Jesus Jauna: Jainkoaren herri aukeratu egi-
ten gaituzuna, erruki, Jauna. 
    —Jesus Jauna, zure eginkizuna Jainkoaren 
erregetzaldia gauzatzea dozuna, Kristo, erruki. 
    —Jesus Jauna, zure jarraitzaile zuhur eta 
erne nahi gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
Aintzarako oharra 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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 Hartu gogoan hau: etxeko nagusiak, lapurra 
zein ordutan etorriko dan jakingo baleu, ez 
leuke etxea zulatzen itziko. Egon prest zuek 
ere, gitxien uste dozuen orduan etorriko da-eta 
Gizonaren Semea». 
 [Pedrok itaundu eutsan: «Jauna, guretzat ala 
guztientzat esan dozu parabola hau?» Jaunak 
erantzun: «Izan zaiteze etxezain leial eta zen-
tzuduna lakoak, nagusiak bere orduan behar dan 
janaria banatzeko morroien buru ipini dauana 
lakoak. Zorionekoa morroi hori, nagusiak, hel-
tzerakoan, agindua egiten aurkitzen badau! Be-
netan dinotsuet: bere ondasun guztien buru ipi-
niko dau. Baina morroia, nagusiak luzatu egingo 
daualakoan, morroi-lagunak eta neskameak jo-
ten eta jan-edanean eta mozkorkerian hasten 
bada, gitxien itxaroten dauan egunean eta gi-
txien uste dauan orduan etorriko jako nagusia 
eta zorrotz zigortuko dau eta desleialek merezi 
daben zoria emongo deutso. 
 Nagusiaren nahia zein dan jakin arren, gau-
zak harek gura dituan lez eratzen edo egiten ez 
dituan morroiak zigor zorrotza izango dau; nagu-
siaren nahia zein dan jakin barik, zigorra merezi 
dauan zeredozer egiten dauanak, barriz, biguna. 
Asko emon jakonari, asko eskatuko jako; eta as-
koren kargua emon jakonari, are kontu handia-
goa eskatuko».] 

Jaunak esana 
(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 

—   5   — 

Betor gugaz, Jauna, zure maitasuna,  
Zugan jarrita dogu-eta itxaropena. R/. 
 
HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Jainkoak aparteko begiramena deutse neketan eta jasape-
nean dagozan bere seme-alabei. Herri alai eta abeslari ikusi 
nahi dauz, eta horretara eroango dauz. 
 
Jakituriaren liburutik   (Jkd 18, 6-9) 
  
Aldez aurretik emon jaken gure asabei 
Pazko Gauaren barri, 
sinestu ebezan promesak sendoak zirala ikustean, 
adorea izan egien. 
Zintzoentzat salbamen 
eta arerioentzat hondamendi izan zan 
gau haren zain egon zan zure herria. 
Izan ere, egintza bat beragaz gure arerioak zigortu zenduzan 
eta gu ohorez bete ginduzuzan, Zeugana deituz. 
Zintzoen seme-alaba fededunek 
sakrifizioak eskeintzen ebezan ezkutuan, 
eta danek, aho batez, lege santu hau ezarri eben: 
aldi on nahiz txarretan alkarturik egongo zirala zintzoak. 
Eta orduan dagoaneko, kantetan ebezan asaben gorazarreak. 
 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Sinismenaren indarrera garoaz irakurgai honek. Abraham eta 
bere emazte Sara adibidetzat jarriz. Hareik Jainkoagan eu-
ken euren uste on osoa jarrita. 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 11, 1-2. 8-19) 
  

 Senideok: Itxaroten dogunaren oinarria da sinesmena, 
ikusten ez diranen agerpidea. Sinesmenagaitik onetsi ebazan 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: Liturgiara hurreratu gara, urtean 
zeharreko 19. domekea ospatzera. Izan daigun 
kontu: gaurkoa ere liturgi zirikatzailea dogula. 
Ba dirudi Jesus ez dabela ulertzen bere inguru-
koek ere, eta ahaleginak egingo dauzela, ikas-
leek behintzat, argi euki daien sinismena ez dala 
besterik uste on osoa Jainkoagan izatea baino, 
eta aukera honek erne jarten dauala, adi, zuhur… 
Holangoak gura gaitu Jesusek: Jainkoaren erre-
getzaldia bideratzen ahalegintzen diran morroi-
mirabe erne eta zuhurrak. Ospatu daigun. 
 
Sarrera-abestia 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
 
Agurra 
 

† Bere agintzarien barri emoten deuskun 
eta, bere Semearen inguruan, 
Erreinuaren iragarle egiten gaituan Jauna 
onetsi eta goretsi digun aho bakar batez. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zoriontsuak 
Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
OTOITZA 
 
Zein ederra litzateken, Jauna, 
itxaroten ikasi eta itxaroten jakitea. 
Tamalez, ber-berton eta une-unean gura doguz 
gauza guztiak, itxaron beharrik barik. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa: 

 
 
R/. Bai dohatsu, 
 Jaunak bere oinorde hautatu dauan herria! 
 
Egin poz-oihu, zintzoak, Jaunari,  
zuzenei dagokie, izan ere, Ha gorestea.  
Zorionekoa, Jauna Jainko dauan nazinoa,  
Harek bere ondaretzat aukeratu dauan herria. R/. 
 
Jauna arduratzen da begirunea deutsoenez,  
haren maitasunean itxaroten dabenez, 
hareek heriotzatik libratzeko  
eta gosetean bizirik eusteko. R/. 
 
Guk Jaunagan dogu esperantzea,  
Bera dogu laguntzaile eta babesle. 
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Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
ESKARIAK 
 
    † Jainkoak beti babesten gaitu eta ez deu-
tsogu ezeri bildurrik izan behar. Zuzendu deio-
guzan gure eskariak, behartsuenak kontuan iza-
nik: 
 
—Sinismena landu ez daben bateatuen alde: 
ebanjeliora hurreratzeko aukerak aprobetxatu 
daiezan, eta Jesus ezagutu eta maite daien… 
Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
—Baztertuta dagozan zahar, ume, ezindu, 
gaixo…, eta aurrean erabiliak diran emakumeen 
alde: heldu daitezan uste on osoa Jainkoagan 
jartera… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitu-
gulako. 
—Gure Elizbarrutiaren alde: pobreak eta gaurko 
gizakia izan daitezan bere aukera, eta ez ho-
rrenbeste ortodoxia eta aginpidea… Eskatzen 
deutsugu, Jauna, -Aita zaitugulako. 
—Herri-agintarien eta ahalmendunen alde: izan 
daiezan gogoan gizarteko txiki, ahul eta bazter-
tuak… Eskatzen deutsugu, Jauna, -Aita zaitugu-
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Jainkoak gure asabak. 
 Sinesmenari esker, Abraham, Jainkoaren deiari erantzu-
nez, ondaretzat hartu behar eban lurraldera abiatu zan, nora 
joian jakin barik. Sinesmenaren indarrez atzerritar antzera 
bizi izan zan agindutako lurraldean; oihal-txaboletan bizi izan 
zan, Jainkoaren agintzari bera hartu eben Isaak eta Jakob 
lez; eta hori, oinarri sendoa dauan uria, arkitekto eta egile 
Jainkoa bera dauan uria, itxaron ebalako. 
 Sinesmenari esker hartu eban ondorengoa ekarteko inda-
rra, beraren emazte Sara agorra izan eta berak ere sasoia 
joana eban arren, agintzaria egin eutsana fidagarria zala si-
nestu eban-eta. Holan, gizon bakarragandik —eta berau ere ia 
hilik egoala—, zeruko izarrak baizen ugari eta itsasbazterreko 
hondarrak baizen kontaezin ondorengo sortu zan.  
 [Guzti horreek Jainkoak berba emondako ondasunak esku-
ratu barik hil ziran; baina sinesmenenaren argitan urrunera 
ikusi eta agurtu egin ebezan, holan lur honetan erromes eta 
arrotz zirala autortuz; izan ere, honan berba egiten dabenek 
garbi adierazoten dabe aberriaren bila dabilzala. Itzi eben 
lurraldea gogoan izan balebe, baeben egokiera hara bihur-
tzeko. Baina lur hobearen gogo bizia eben, zerukoarena. Ho-
rregaitik, Jainkoak ez dau «hareen Jainko» deitua izateko 
lotsarik, uri bat ere prestatu eutsen-eta. 
 Sinesmenari esker eskeini eban Abrahamek Isaak, Jain-
koak probatu ebanean. Bera, agintzariak hartu ebazana, 
prest egoan bere seme bakarra eskeintzeko, nahiz eta seme 
horri buruz esan eutsan Jainkoak: «Isaaken bidez izango do-
zuz ondorengoak». Abrahamek uste eban Jainkoa gai dala 
hilak biztuteko ere; horregaitik, semea berreskuratzea Jain-
koaren ahalmenaren ezaugarri jazo jakon.] 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
Ba dirudi bildurtiak garala. Ba, begira zer 
esango deuskun Jesusek: ez dogula ezeren bel-
dur izan behar, eta bai egon behar dogula zu-

—   7   — 

hur. Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zu-
tunik. 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 12, 32-48) 
  
 Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikasleei: 
[«Ez izan bildurrik, ene artaldetxo horrek, go-
goko izan dau-eta zuen Aitak erreinua zuei emo-
tea. 
 Saldu zeuen ondasunak eta emon limosnea. 
Pilatu egizuez zeruan hondatuko ez diran onda-
sunak, huts egingo ez deutsuen altxorra, han ez 
da-eta lapurrik hurreratzen, ezta sitsek jaten 
ere. Izan ere, zuen altxorra non, zuen bihotza 
han.] 
 Zagoze prest, jantziak loturik eta kriseiluak 
bizturik; izan zaiteze nagusia ezteguetatik noiz 
bihurtuko zain dagozan morroiak lakoak, heldu 
eta atea jo baizen laster edegitzeko prest dago-
zan morroiak lakoak. 
 Zorionekoak morroi horreek, nagusiak, hel-
tzerakoan, zain aurkitzen baditu! Egia dino-
tsuet: jantziak aldaturik, mahaian jesarriara-
zoko ditu eta zerbitzen hasiko jake. Eta gauer-
dian nahiz goizaldean badator eta holan aurki-
tzen baditu, zorionekoak hareek! 


